
   
 
 

 

 نامه اجراییآئین

 جشنواره شنا 

 "بدنیهفته تربیتبه مناسبت "

 

 سال 7-12 :رده سنی

 (1386-1391 )متولدین

 

 و پسران ویژه دختران – 98 ماهآبان 3
 

 

 استان تهرانهیئت شنا 



   
 
 

و ارتقاء وضعیت نشاط و شادابی ورزشکاران، افزایش مشارکت  سازی رشته ورزشی شناآیندهبه منظور پیشبرد، توسعه و 

کمیته با همکاری ، هیئت شنا استان تهران سال( و شناسایی استعدادهای درخشان 12-7های سنی پایه )رده

ها و معان نظر به شاخصرا با ابدنی شنواره شنا به مناسبت هفته تربیتظر دارد جدر ناستعدادیابی فدراسیون شنا 

در حوزه توسعه ورزش همگانی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسالمی ایران  یاستانداردهای کمیته فنی شنا

شرکت با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به گردد مندان دعوت میاز کلیه عالقه لذا برگزار نماید.و استعدادیابی 

 اقدام فرمائید.جشنواره مذکور در 

 

 :محل و زمان برگزاری جشنوارهالف( 

  9-12ساعت  – 1398ماه آبان 3 –استخر مجموعه ورزشی آزادی  پسران:

 13-18ساعت  – 1398ماه آبان 3 –دی  9المللی استخر بین دختران:

 

  سرپرست مسابقات:

 0903-7030274با شماره تماس خانم سوسن شیرزادی  دختران:

 0912-3847158با شماره تماس  آقای اشکان رضازاده پسران:

 

 رده سنی و سال تولد شناگران:ب( 

 (1386-1391سال )متولدین سال  7-12رده سنی 

 

 :ررات فنی و چگونگی برگزاری جشنوارهمقج( 

 ( برگزار خواهد شد. Time Finalبه صورت نهایی ) مسابقات .1



   
 
 

ممانعت به عمل های کشور های کشوری( یا آموزشگاهای، قهرمانان کشوری )جامرکت شناگران حرفهشاز  .2

 .آیدمی

گردد. برگزار میان فینا و فدراسیون شنا ایرمقررات قوانین و مسابقات رسمی و با رعایت جشنواره دقیقا براساس  .3

برگشت و قوانین فنی شنا اهتمام ویژه به خواهشمند است مربیان محترم نسبت به آموزش صحیح استارت و 

 عمل آورند.

 شرکت نماید. ی رده سنی خودهامادهتواند در تمام هر شناگر می .4

 گردد.ها در این جشنواره استقبال میاز حضور و مشارکت فعال خانواده .5

 کارشناسان و مربیان استعدادیاب در جشنواره حضور خواهند داشت. .6

 گواهینامه شرکت اهدا خواهد شد.کنندگان به کلیه شرکت .7

 نفر برتر جوایزی به رسم یادبود توسط هیئت شنا استان تهران اهدا خواهد شد. 6به  .8

 شود.رسانی مینتایج مسابقه در سایت فدراسیون اطالع .9

 

 :نامجهت ثبت مدارک مورد نیازد( 

 شناسنامهاصل  .1

 98دارای اعتبار در سال کارت بیمه ورزشی  .2

 3*4یک قطعه عکس  .3

صفحه عکس  ارائهو  http://register.irsf.ir/فدراسیون به آدرس سامانه بانک اطالعاتی نام در ثبت .4

 پروفایل 

 ریال به ازای هر شناگر 400.000مبلغ به هزینه ورودی مسابقه فیش واریزی  .5

 شماره حساب:

نزد بانک انصار شعبه پادگان ولیعصر به نام هیئت شنا استان تهران )آقای محمد  1813-62-6546785-1

 امین(امامی

 (باشدمی ا استان تهران موجودهیئت شندر محل خوان کارتدر صورت نیاز دستگاه )

 

http://register.irsf.ir/


   
 
 

 پذیردانجام میماه آبان 1حداکثر تا پایان وقت اداری  مهرماه 22نام از تاریخ ثبت. 

 آید.نام به عمل نمیعنوان از شناگران ثبت در روز مسابقه به هیچ. 

 تذکر مهم:

گروه سنی در صورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند، حق  شناگران

 شرکت در جشنواره را نخواهند داشت.

 

 نام:محل ثبته( 

 3، طبقه 9هیئت شنا استان تهران واقع در میدان سپاه، روبروی پادگان ولیعصر، خیابان بوشهر، پالک 

 15صبح لغایت  9 –شنبه تا چهارشنبه 

 

 :مواد جشنواره

 ماده رده سنی

 متر قورباغه 50متر کرال سینه،  50 (1391سال )متولدین سال  7

 متر قورباغه 50متر کرال سینه،  50 (1390سال )متولدین سال  8

 متر کرال پشت 50متر کرال سینه،  50 (1389سال )متولدین سال  9

 متر کرال پشت 50کرال سینه، متر  50 (1388سال )متولدین سال  10

 پروانهمتر  50متر کرال سینه،  50 (1387سال )متولدین سال  11

 متر پروانه 50متر کرال سینه،  50 (1386سال )متولدین سال  12

 

 



   
 
 

 

 

 

 ترتیب برگزاری جشنواره:

 رده سنی ماده ردیف

 (1391سال )متولدین سال  7 متر کرال سینه 50 1

 (1390سال )متولدین سال  8 متر کرال سینه 50 2

 (1389سال )متولدین سال  9 متر کرال سینه 50 3

 (1388سال )متولدین سال  10 متر کرال سینه 50 4

 (1387سال )متولدین سال  11 متر کرال سینه 50 5

 (1386سال )متولدین سال  12 متر کرال سینه 50 6

 (1391سال )متولدین سال  7 متر قورباغه 50 7

 (1390سال )متولدین سال  8 متر قورباغه 50 8

 (1389سال )متولدین سال  9 متر کرال پشت 50 9

 (1388سال )متولدین سال  10 متر کرال پشت 50 10

 (1387سال )متولدین سال  11 متر پروانه 50 11

 (1386سال )متولدین سال  12 متر پروانه 50 12

 

 

 محمد امامی امین

 تهران رئیس هیئت شنا استان


